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Arkivsaksnr.: 18/189-7   Arkiv: 030  

 

Diverse informasjon fra kommunalsjef HR  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/18 Administrasjonsutvalget 04.12.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra kommunalsjef HR til orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunalsjef HR orienterer muntlig om aktuelle saker innenfor HR området.  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arkivsaksnr.: 18/186-7   Arkiv: 401  

 

Status fra de hovedtillitsvalgte  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/18 Administrasjonsutvalget 04.12.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjonen fra de hovedtillitsvalgte til orientering.  

 

  

 

Beskrivelse av saken 

De hovedtillitsvalgte informerer muntlig om aktuelle saker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arkivsaksnr.: 18/4971-1   Arkiv: 403 F20  

 

Evaluering av turnusmodell i hjemmetjenesten Hønefoss, høsten 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/18 Administrasjonsutvalget 04.12.2018 

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Evalueringen av turnusmodell i hjemmetjenesten Hønefoss tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

I hjemmetjenesten Hønefoss er det jobbet med prosjekt «Morgendagens omsorg» siden juni 

2016. Dette prosjektet har som overordnet mål å skape en varig forbedring av hjemmetjenesten 

i Ringerike kommune der en arbeider helhetlig etter nasjonale og kommunale føringer samt i 

tråd med verdighetsgarantien. Videre sies det at den varige forbedringen skal sørge for at 

hjemmetjenesten er tilnærmet optimalt organisert i forhold til brukerens behov, arbeidstid, 

arbeidsoppgaver, kompetanse og andre rammefaktorer. 

 

Ett av effektmålene er «Vi har bærekraftige arbeidstidsordninger som ivaretar behovene til 

våre innbyggere, medarbeidere og kommunen.». I arbeidet med dette målet foretok 

hjemmetjenesten en grundig kartlegging for å se konsekvenser av arbeidstidsordningen de 

hadde. Deretter fant de ut av hvordan morgendagens arbeidstidsordning burde være. Resultatet 

av dette arbeidet var ny arbeidstidsordning «Ringeriksmodellen» som ble iverksatt 16.4.2018 

og har prøveperiode frem til 1.3.2020. Dette arbeidet var pilot for kommunens satsing på 

heltidskultur (Nytt Blikk Ringerike kommune 2018-2020). 

 

«Ringeriksmodellen» er en turnusmodell som er basert på faste team hvor arbeidstakerne har 

minimum 65 % stilling og kan arbeide annenhver helg med normale vakter (variant 1) eller 

fjerde hver helg med lange vakter (variant 2). Begge variantene har ekstra arbeidstid som ikke 

er fastsatt i turnus (brukes til vikarvakter når det er behov), redusert ukentlig arbeidstid, og en 

kompensasjonsfriuke pr år for å bidra til økt helgearbeid.  

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidet med bærekraftige arbeidstidsordninger og heltidskultur er nybrottsarbeid i Ringerike 

kommune, og det siste året har partssamarbeidet vært avgjørende for å kunne få til gode 

løsninger for alle parter. Ringeriksmodellen har en prøveperiode og denne midlertidigheten er 

for å kunne se om modellen innfrir de mål og forventninger som er satt i prosessen. 
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 I partssamarbeidet var det derfor avgjørende å få protokollfestet regelmessig evalueringer slik 

at det fortløpende kan tas vurderinger på bærekraftighet, måloppnåelse og om det er grep som 

bør gjøres underveis for å gjøre modellen mer optimal.  

Det er enighet om at ordningen skal evalueres høsten 2018, våren 2019 og en endelig 

evaluering høsten 2019. I evalueringen skal partene blant annet ta opp følgende forhold: 

 Teaminndeling (kompetansesammensetning, stillingsstørrelser, representasjon fra hver 

avdeling, helgeønsker) 

 Helger og helgebelastning (hvordan er belastingen for ansatte som arbeider lange vakter) 

 Økning i stillingsstørrelser (behov vs. bemanning, vakanser og evt. tiltak) 

 Organisering av tjenestene og arbeidsoppgavene 

 Ledelse 

 

Evaluering for høsten 2018 er gjennomført september og oktober 2018 og er foretatt av 

medarbeiderne, lederteamet i hjemmetjenesten Hønefoss og av medbestemmelsesmøte for 

avtaleverk (MBM) (partssammensatt gruppe med representanter fra både arbeidsgiver- og 

arbeidstakersiden). Vedlagt er en fullstendig oversikt over hvilke momenter som kom frem fra 

hver evaluering (vedlegg 1). I det følgende vil det beskrives noen hovedmomenter fra 

evalueringene og hvordan det videre arbeidet er tenkt. 

Sammendrag av evalueringene 

Teaminndeling 

Fra medarbeiderne er det teaminndeling med opplevelse av faste kolleger, tilhørighet, 

teamfølelse og bedre samarbeid som har kommet høyest opp på listen på det som er bra. 

Videre meldes det om at flere faglærte på jobb, flere folk på jobb og selve turnusen oppleves 

som bra. Dette fordi turnusen oppleves som helsefremmende ved at det er mer 

sammenhengende fri, færre oppmøter, mer frihet til familieliv og økt forutsigbarhet. Dette 

gjentas også i evalueringen fra MBM; teamorganisering gir en trygghet for både ansatte og 

brukere, arbeidstiden oppleves bra for de fleste, det er flere fagfolk på jobb og at det har blitt 

mindre administrasjon og mer orden. 

Helger og helgebelastning 

Tilbakemeldingene fra medarbeiderne tyder på at arbeid på lange vakter (12,5 timer) hver 

fjerde helg oppleves som bra. Lange vakter gir rom for å prioritere mellom pasientene samt 

observere den samme pasienten over en lengre periode. Den samme evalueringen kommer fra 

lederteamet og MBM.  

Det er en del personer som jobber annenhver helg i dag, og som kompensasjon får de lavere 

ukentlig arbeidstid og mindre ekstra arbeidstid som ikke er fastsatt enn de som arbeider hver 

fjerde helg. På grunnlag av tilbakemeldingene ser det ut til at flere ønsker lange vakter hver 

fjerde helg. 

 

Økning i stillingsstørrelser 

MBM avtaleverk vurderer det som bra at det er flere med større stillinger og at det er ansatt 

flere personer. Lederteamet sier noe om at det fremdeles er ubesatte stillinger og at 

rekrutteringsprosessen har tatt tid. Dette gjør at en ikke har fått forventede effekter fra 

turnusmodellen så langt (pr. april var det 26 ubesatte stillinger). 
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 I tillegg har rekrutteringsperioden ført til mye tid til administrering av bl.a. innleie av vikarer i 

påvente av ansettelser. Det var behov for å styrke sykepleiedekningen og rekrutteringen søker 

å oppfylle dette. 

Organisering av tjenestene og arbeidsoppgavene 

Medarbeiderne melder at det er positivt med mulighet for kurs og faglig utvikling, at det er 

bedre tid til ekstraoppgaver og at denne turnusen gir stabilitet, kontinuitet, fleksibilitet og økt 

trygghet i arbeidshverdagen.   

Den største tilbakemeldingen på organisering er at de forskjellige vakttidene, og dermed 

forskjellige start-slutt-tidspunkt for de ulike vaktene, er uheldig for oppgaveløsningen i 

arbeidshverdagen. Dette er en unison og sterk tilbakemelding fra alle som har evaluert. 

Gjennom evalueringen foreslås det å gjøre noe med vaktlengder for de lavere 

stillingsstørrelsene slik at økt kontinuitet, bedre logistikk, kommunikasjon og samarbeid er 

mulig i løpet av arbeidsdagen. 

En annen tilbakemelding er at organisering av arbeidsoppgavene må tilpasses den nye 

turnusmodellen for å sikre like rutiner og prosedyrer mellom teamene og avdelingene. Det må 

også arbeides med å sikre kommunikasjon mellom helg og påfølgende uke. Både 

medarbeiderne, lederteamet og MBM melder dette som forbedringspunkt. 

Ekstra arbeidstid er en slags pott med arbeidstimer som hver medarbeider har i sin 

stillingsstørrelse, men som ikke er fastsatt i turnus. Denne ekstratiden er tenkt benyttet til å 

dekke for både planlagt og ikke-planlagt fravær som er i avdelingen. Tilbakemeldingene tyder 

på at det er forskjellig hvordan en opplever å ha oversikt over denne tiden og hvor tidkrevende 

det er å administrere dette. De melder at de ser fleksibiliteten dette gir, men samtidig er det 

utfordrende å ha oversikt over saldo til hver enkelt til enhver tid. Det foreslås å inngå årsturnus 

for å skape mer forutsigbarhet. 

MBM avtaleverk melder tilbake at de opplever at partssamarbeidet har fungert godt, det er 

positivt at plasstillitsvalgte er benyttet i prosessen, det har vært mange arenaer for innspill og 

tillitten og respekten mellom partene har gjort samarbeidet godt. Dette har også gjort at 

prosessen har ført til en rekke modige valg som partene er sammen om, og som de ønsker å 

evaluere sammen. På den annen side er det tilbakemeldinger om at kommunikasjonen fra 

prosessen kunne vært tydeligere formidlet til en bredere krets av interesserte. 

Ledelse  

Lederteamet evaluerer seg selv ved å stille en rekke spørsmål om de hadde nok lederkapasitet 

underveis i prosessen, om de kjente til den valgte løsningen godt nok til å ta de gode valgene 

på sammensetning av kompetanse og vakttider og om de tok de rette valgene i forhold til 

konsekvenser for drift for alle avdelingene. De kommer ikke med noen svar, men de undrer seg 

over nevnte momenter. MBM nevner at lederkapasiteten har vært varierende underveis i 

prosessen da det har vært til dels stor utskifting av ledere. Medarbeidere melder også om tidvis 

mangelfull ledelse, og de opplever at det kommer fordi de er borte på møter. De etterlyser 

ledelse med mer tydelighet og felles rammer for alle avdelinger. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er viktig for rådmannen at kommunen jobber grundig i de store prosessene, og mener at 

grundighet vil skape bærekraftighet over tid. Denne evalueringen er et skritt mot en løsning 

som kan gi gode forutsetninger for både brukere, medarbeidere og arbeidsgiver til en varig 

forbedring og optimal organisering av tjenesten. Dette vil være et kontinuerlig arbeid og 

rådmannen mener at hjemmetjenesten har et godt grunnlag for sitt videre arbeid.  
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Det er en del forbedringspunkter som kommer frem i evalueringen. Lederteamet og lokalt 

MBM er kjent med forbedringspunktene og har allerede startet forbedringsarbeidet:  

- Det ble tidlig drøftet frem at årsturnus kunne svare ut økt forutsigbarhet i forhold til 

ekstra arbeidstid. Det er allerede inngått protokoll for dette og planleggings-

/gjennomføringsarbeidet er i full gang.  

- Det arbeides kontinuerlig med organisering av arbeidshverdagen og dette arbeidet vil 

prioriteres på fagdager og i fellesmøter. I lokalt MBM er det allerede diskutert 

løsninger for å øke kommunikasjon mellom teamene og mellom helg og ukedager. Det 

er ikke tatt noen beslutning på dette, men det jobbes med.  

- Det er utarbeidet forslag til hvordan en kan løse vaktlengder for å sikre en 

hensiktsmessig arbeidsdag. Løsningen er i skrivende stund ikke ferdig drøftet mellom 

partene, men løsningen jobbes med. 

- Det er rekruttert nye ledere underveis i prosessen og slik det ser ut nå er lederteamet 

fulltallig på nyåret. 

- De fleste nyrekrutteringer av sykepleiere og fagarbeidere er nå utført, og de fleste har 

startet arbeidsforholdet sitt i hjemmetjenesten.  

Rådmannen ønsker at det gode partssamarbeidet, både lokalt og på overordnet nivå, 

opprettholdes, og at kommunens arbeid med bærekraftige arbeidstidsordninger fortsetter. 

Erfaringer fra pilotarbeidet i hjemmetjenesten Hønefoss vil tas med i det videre arbeidet frem 

mot en heltidskultur for hele sektoren og for kommunen.  

 

Vedlegg 

Evaluering av Morgendagens omsorg, Ringeriksmodellen 2018.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Kristin Akre-Hansen 
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Arkivsaksnr.: 18/4925-1   Arkiv: 000 &00  

 

Justerte regler for erkjentlighet / gaver til ansatte  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/18 Administrasjonsutvalget 04.12.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget vedtar de endrede retningslinjene for erkjentlighet/gaver.  

 

  

Innledning  

Arbeidsgiver har i lang tid hatt retningslinjer for hva som gis av gaver til ansatte ved fylte 50, 

60 og 70 år, hva som gis ved 25 og 40 års tjeneste og hva som gis ved pensjonering.  

 

Det vises til Skatteloven § 5 – 1 hvor untak for skatt på gaver er hjemlet.  

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidsgiver har sett behov for å endre retningslinjene for hva som gis av erkjentlighet/gaver til 

ansatte i tråd med reglene i Skatteloven.  

 

Ringerike kommune har gitt både gave og gavekort ved pensjonering, dette er en ordning som 

er utover det arbeidsgiver har anledning til å gi skattefritt til ansatte. Det er i forbindelse med 

25 års tjeneste at det er mulighet til å gi høyere verdi og gave (ikke ved pensjonering) og det er 

ønskelig å endre dagens ordning i tråd med dette.  

 

Dagens ordning:   Forslag til ny ordning: 

Fylt 50 år:  Blomst     Blomst   

Fylt 60 år:  Gavekort 1200 kr   Gavekort 1200 kr 

Fylt 70 år:  Gavekort 1500 kr   Gavekort 1500 kr 

25 års tjeneste: Gavekort 3000 kr   Gavekort 3000 kr + gave * 

40 års tjeneste:  Gavekort 5000 kr   Gavekort 4500 kr  

Pensjonering:   Gavekort 3000kr + gave  Gavekort 3000 kr  
* Gave ved 25 års tjeneste vil være et valg mellom to alternativer som har tilnærmet samme verdi.  

 

 

Ny ordning foreslås innført fra 1.1.2019. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ønsker at Ringerike kommune følger reglene i Skatteloven når det gjelder 

erkjentlighet/gave til de ansatte og mener derfor det er nødvendig å endre dagens praksis.  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 18/4926-1   Arkiv: 031 &34  

 

Evaluering lederstruktur  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/18 Administrasjonsutvalget 04.12.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar status evaluering av lederstrukturen til orientering.  

 

  

Innledning bakgrunn 

Ny lederstruktur ble innført i alle sektorer høsten 2015. Det ble etablert lederteam bestående av 

enhetsleder og avdelingsleder på de fleste enheter.  Det er gjennomført lederutviklingsprogram 

for perioden 2016 til 2018 i regi av KS konsulent. Det arbeides med å etablere et nytt 

lederutviklingsprogram for perioden 2019 til 2020, dette vil i stor grad drives med egne interne 

ressurser. 

 

Beskrivelse av saken 

Ved etablering av ny lederstruktur var det enighet om at ordningen skulle evalueres og at det 

skulle gjennomføres etter lederutviklingsprogrammet.  

 

Det er HR avdelingen, med bistand fra noen hovedtillitsvalgte, som har utarbeidet en plan for 

hvordan evalueringen skulle gjennomføres. Det er sendt ut spørreskjema til alle enhetsledere, 

avdelingsledere, plasstillitsvalgte og lokale verneombud på alle enheter. I tillegg er det 

gjennomført 10 gruppeintervjuer innenfor sektorene. Gruppeintervjuene er gjennomført per 

sektor med en gruppe for ledere og en gruppe med tillitsvalgte og verneombud. I helse og 

omsorgssektoren ble det valgt å kjøre to grupper for ledere og to grupper med tillitsvalgte og 

verneombud. 

 

Det vil bli utarbeidet en rapport basert på spørreundersøkelsen og intervjuene som vil bli brukt 

i det videre arbeid. Rapporten vil foreligge i løpet av desember 2018 og det vil derfor bli en 

muntlig oppsummering av resultatene i møtet. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med at evalueringen er gjennomført. Resultatene av evalueringen vil bli 

behandlet i rådmannens ledergruppe og vil være grunnlag for en vurdering av om det er behov 

for justeringer i dagens lederstruktur.  

 

Ledelse er et satsningsområde i kommunens arbeidsgiverpolitkk, det er derfor viktig at det er 

gode lederstrukturer i alle enheter.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arkivsaksnr.: 18/4927-1   Arkiv: 000  

 

Møteplan 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/18 Administrasjonsutvalget 04.12.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget vedtar møteplan og tema/årshjul for 2019. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Møteplanen for 2019 inneholder også forslag til temaer som er relatert til kommunens 

arbeidsgiverpolitikk. 

 

Forslag til møteplan 2019: 

 

Onsdag 23.01.19  kl 1400 – 1600 Tema: Ledelse 

Onsdag 27.03.19 kl 1400 – 1600 Tema: Kompetanse 

Onsdag 22.05.19 kl 1400 – 1600 Tema: Kommunikasjon 

Onsdag 28.08.19 kl 1400 – 1600 Tema: Tenke Nytt 

Onsdag 27.11.19 kl 1400 – 1600 Tema: Arbeidsmiljø 

 

Møteplanen er satt opp etter møteplan for de øvrige politiske møtene, men det tas forbehold 

om at det kan komme endringer. Bytte av tema kan også forekomme.  

 

 Ringerike kommune, 20.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Administrasjonsutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/189-7   Arkiv: 030  

 

 

Diverse informasjon fra kommunalsjef HR  
 

Forslag til vedtak: 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra kommunalsjef HR til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunalsjef HR orienterer muntlig om aktuelle saker innenfor HR området.  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Administrasjonsutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/186-7   Arkiv: 401  

 

 

Status fra de hovedtillitsvalgte  
 

Forslag til vedtak: 

Administrasjonsutvalget tar informasjonen fra de hovedtillitsvalgte til orientering.  

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

De hovedtillitsvalgte informerer muntlig om aktuelle saker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4971-1   Arkiv:   

 

Evaluering av turnusmodell i hjemmetjenesten Hønefoss, høsten 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Evalueringen av turnusmodell i hjemmetjenesten Hønefoss tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

I hjemmetjenesten Hønefoss er det jobbet med prosjekt «Morgendagens omsorg» siden juni 

2016. Dette prosjektet har som overordnet mål å skape en varig forbedring av hjemmetjenesten 

i Ringerike kommune der en arbeider helhetlig etter nasjonale og kommunale føringer samt i 

tråd med verdighetsgarantien. Videre sies det at den varige forbedringen skal sørge for at 

hjemmetjenesten er tilnærmet optimalt organisert i forhold til brukerens behov, arbeidstid, 

arbeidsoppgaver, kompetanse og andre rammefaktorer. 

 

Ett av effektmålene er «Vi har bærekraftige arbeidstidsordninger som ivaretar behovene til 

våre innbyggere, medarbeidere og kommunen.». I arbeidet med dette målet foretok 

hjemmetjenesten en grundig kartlegging for å se konsekvenser av arbeidstidsordningen de 

hadde. Deretter fant de ut av hvordan morgendagens arbeidstidsordning burde være. Resultatet 

av dette arbeidet var ny arbeidstidsordning «Ringeriksmodellen» som ble iverksatt 16.4.2018 

og har prøveperiode frem til 1.3.2020. Dette arbeidet var pilot for kommunens satsing på 

heltidskultur (Nytt Blikk Ringerike kommune 2018-2020). 

 

«Ringeriksmodellen» er en turnusmodell som er basert på faste team hvor arbeidstakerne har 

minimum 65 % stilling og kan arbeide annenhver helg med normale vakter (variant 1) eller 

fjerde hver helg med lange vakter (variant 2). Begge variantene har ekstra arbeidstid som ikke 

er fastsatt i turnus (brukes til vikarvakter når det er behov), redusert ukentlig arbeidstid, og en 

kompensasjonsfriuke pr år for å bidra til økt helgearbeid.  

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidet med bærekraftige arbeidstidsordninger og heltidskultur er nybrottsarbeid i Ringerike 

kommune, og det siste året har partssamarbeidet vært avgjørende for å kunne få til gode 

løsninger for alle parter. Ringeriksmodellen har en prøveperiode og denne midlertidigheten er 

for å kunne se om modellen innfrir de mål og forventninger som er satt i prosessen. I 

partssamarbeidet var det derfor avgjørende å få protokollfestet regelmessig evalueringer slik at 



- 

det fortløpende kan tas vurderinger på bærekraftighet, måloppnåelse og om det er grep som 

bør gjøres underveis for å gjøre modellen mer optimal.  

Det er enighet om at ordningen skal evalueres høsten 2018, våren 2019 og en endelig 

evaluering høsten 2019. I evalueringen skal partene blant annet ta opp følgende forhold: 

 Teaminndeling (kompetansesammensetning, stillingsstørrelser, representasjon fra hver 

avdeling, helgeønsker) 

 Helger og helgebelastning (hvordan er belastingen for ansatte som arbeider lange vakter) 

 Økning i stillingsstørrelser (behov vs. bemanning, vakanser og evt. tiltak) 

 Organisering av tjenestene og arbeidsoppgavene 

 Ledelse 

 

Evaluering for høsten 2018 er gjennomført september og oktober 2018 og er foretatt av 

medarbeiderne, lederteamet i hjemmetjenesten Hønefoss og av medbestemmelsesmøte for 

avtaleverk (MBM) (partssammensatt gruppe med representanter fra både arbeidsgiver- og 

arbeidstakersiden). Vedlagt er en fullstendig oversikt over hvilke momenter som kom frem fra 

hver evaluering (vedlegg 1). I det følgende vil det beskrives noen hovedmomenter fra 

evalueringene og hvordan det videre arbeidet er tenkt. 

Sammendrag av evalueringene 

Teaminndeling 

Fra medarbeiderne er det teaminndeling med opplevelse av faste kolleger, tilhørighet, 

teamfølelse og bedre samarbeid som har kommet høyest opp på listen på det som er bra. 

Videre meldes det om at flere faglærte på jobb, flere folk på jobb og selve turnusen oppleves 

som bra. Dette fordi turnusen oppleves som helsefremmende ved at det er mer 

sammenhengende fri, færre oppmøter, mer frihet til familieliv og økt forutsigbarhet. Dette 

gjentas også i evalueringen fra MBM; teamorganisering gir en trygghet for både ansatte og 

brukere, arbeidstiden oppleves bra for de fleste, det er flere fagfolk på jobb og at det har blitt 

mindre administrasjon og mer orden. 

Helger og helgebelastning 

Tilbakemeldingene fra medarbeiderne tyder på at arbeid på lange vakter (12,5 timer) hver 

fjerde helg oppleves som bra. Lange vakter gir rom for å prioritere mellom pasientene samt 

observere den samme pasienten over en lengre periode. Den samme evalueringen kommer fra 

lederteamet og MBM.  

Det er en del personer som jobber annenhver helg i dag, og som kompensasjon får de lavere 

ukentlig arbeidstid og mindre ekstra arbeidstid som ikke er fastsatt enn de som arbeider hver 

fjerde helg. På grunnlag av tilbakemeldingene ser det ut til at flere ønsker lange vakter hver 

fjerde helg. 

 

Økning i stillingsstørrelser 

MBM avtaleverk vurderer det som bra at det er flere med større stillinger og at det er ansatt 

flere personer. Lederteamet sier noe om at det fremdeles er ubesatte stillinger og at 

rekrutteringsprosessen har tatt tid. Dette gjør at en ikke har fått forventede effekter fra 

turnusmodellen så langt (pr. april var det 26 ubesatte stillinger). I tillegg har 

rekrutteringsperioden ført til mye tid til administrering av bl.a. innleie av vikarer i påvente av 



- 

ansettelser. Det var behov for å styrke sykepleiedekningen og rekrutteringen søker å oppfylle 

dette. 

Organisering av tjenestene og arbeidsoppgavene 

Medarbeiderne melder at det er positivt med mulighet for kurs og faglig utvikling, at det er 

bedre tid til ekstraoppgaver og at denne turnusen gir stabilitet, kontinuitet, fleksibilitet og økt 

trygghet i arbeidshverdagen.   

Den største tilbakemeldingen på organisering er at de forskjellige vakttidene, og dermed 

forskjellige start-slutt-tidspunkt for de ulike vaktene, er uheldig for oppgaveløsningen i 

arbeidshverdagen. Dette er en unison og sterk tilbakemelding fra alle som har evaluert. 

Gjennom evalueringen foreslås det å gjøre noe med vaktlengder for de lavere 

stillingsstørrelsene slik at økt kontinuitet, bedre logistikk, kommunikasjon og samarbeid er 

mulig i løpet av arbeidsdagen. 

En annen tilbakemelding er at organisering av arbeidsoppgavene må tilpasses den nye 

turnusmodellen for å sikre like rutiner og prosedyrer mellom teamene og avdelingene. Det må 

også arbeides med å sikre kommunikasjon mellom helg og påfølgende uke. Både 

medarbeiderne, lederteamet og MBM melder dette som forbedringspunkt. 

Ekstra arbeidstid er en slags pott med arbeidstimer som hver medarbeider har i sin 

stillingsstørrelse, men som ikke er fastsatt i turnus. Denne ekstratiden er tenkt benyttet til å 

dekke for både planlagt og ikke-planlagt fravær som er i avdelingen. Tilbakemeldingene tyder 

på at det er forskjellig hvordan en opplever å ha oversikt over denne tiden og hvor tidkrevende 

det er å administrere dette. De melder at de ser fleksibiliteten dette gir, men samtidig er det 

utfordrende å ha oversikt over saldo til hver enkelt til enhver tid. Det foreslås å inngå årsturnus 

for å skape mer forutsigbarhet. 

MBM avtaleverk melder tilbake at de opplever at partssamarbeidet har fungert godt, det er 

positivt at plasstillitsvalgte er benyttet i prosessen, det har vært mange arenaer for innspill og 

tillitten og respekten mellom partene har gjort samarbeidet godt. Dette har også gjort at 

prosessen har ført til en rekke modige valg som partene er sammen om, og som de ønsker å 

evaluere sammen. På den annen side er det tilbakemeldinger om at kommunikasjonen fra 

prosessen kunne vært tydeligere formidlet til en bredere krets av interesserte. 

Ledelse  

Lederteamet evaluerer seg selv ved å stille en rekke spørsmål om de hadde nok lederkapasitet 

underveis i prosessen, om de kjente til den valgte løsningen godt nok til å ta de gode valgene 

på sammensetning av kompetanse og vakttider og om de tok de rette valgene i forhold til 

konsekvenser for drift for alle avdelingene. De kommer ikke med noen svar, men de undrer seg 

over nevnte momenter. MBM nevner at lederkapasiteten har vært varierende underveis i 

prosessen da det har vært til dels stor utskifting av ledere. Medarbeidere melder også om tidvis 

mangelfull ledelse, og de opplever at det kommer fordi de er borte på møter. De etterlyser 

ledelse med mer tydelighet og felles rammer for alle avdelinger. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er viktig for rådmannen at kommunen jobber grundig i de store prosessene, og mener at 

grundighet vil skape bærekraftighet over tid. Denne evalueringen er et skritt mot en løsning 

som kan gi gode forutsetninger for både brukere, medarbeidere og arbeidsgiver til en varig 

forbedring og optimal organisering av tjenesten. Dette vil være et kontinuerlig arbeid og 

rådmannen mener at hjemmetjenesten har et godt grunnlag for sitt videre arbeid.  

 



- 

Det er en del forbedringspunkter som kommer frem i evalueringen. Lederteamet og lokalt 

MBM er kjent med forbedringspunktene og har allerede startet forbedringsarbeidet:  

- Det ble tidlig drøftet frem at årsturnus kunne svare ut økt forutsigbarhet i forhold til 

ekstra arbeidstid. Det er allerede inngått protokoll for dette og planleggings-

/gjennomføringsarbeidet er i full gang.  

- Det arbeides kontinuerlig med organisering av arbeidshverdagen og dette arbeidet vil 

prioriteres på fagdager og i fellesmøter. I lokalt MBM er det allerede diskutert 

løsninger for å øke kommunikasjon mellom teamene og mellom helg og ukedager. Det 

er ikke tatt noen beslutning på dette, men det jobbes med.  

- Det er utarbeidet forslag til hvordan en kan løse vaktlengder for å sikre en 

hensiktsmessig arbeidsdag. Løsningen er i skrivende stund ikke ferdig drøftet mellom 

partene, men løsningen jobbes med. 

- Det er rekruttert nye ledere underveis i prosessen og slik det ser ut nå er lederteamet 

fulltallig på nyåret. 

- De fleste nyrekrutteringer av sykepleiere og fagarbeidere er nå utført, og de fleste har 

startet arbeidsforholdet sitt i hjemmetjenesten.  

Rådmannen ønsker at det gode partssamarbeidet, både lokalt og på overordnet nivå, 

opprettholdes, og at kommunens arbeid med bærekraftige arbeidstidsordninger fortsetter. 

Erfaringer fra pilotarbeidet i hjemmetjenesten Hønefoss vil tas med i det videre arbeidet frem 

mot en heltidskultur for hele sektoren og for kommunen.  

 

Vedlegg 

Evaluering av Morgendagens omsorg, Ringeriksmodellen 2018.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Kristin Akre-Hansen 

 

 



Evaluering Morgendagens omsorg, Ringeriksmodellen høsten 2018 

 

Personalet (64 skjema fra teamsamlinger i september 2018) 

 

Hva har vært bra? 

1. Bedre samarbeid, team, teamfølelse, trivsel. 

2. Flere faglærte på jobb. 

3. Turnusen. 

4. Arbeid hver 4. helg. 

5. Sammenhengende fri, færre oppmøter, mer fritid. 

6. Mulighet for kurs og faglig utvikling. 

7. Mindre springvakter. 

8. Bedre tid til ekstraoppgaver, Stabilitet og kontinuitet. 

9. Fleksibilitet med stjernevakter, Mer tid til pasient og fleksibelt ift planlegging og prioritering 

av når hjelpen kan gis, Lange vakter. 

10. Gode kolleger på tvers, Betalte matpauser, Mulighet for individuell tilrettelegging og 

valgfrihet. 

 

Andre: Flinkere til å si hva som bør endres, Erkjent behov for endring og turt noe nytt, Mindre 

avvik, Ekstra fridager, Mulighet for videreutdanning, Fast leder for teamene, Arbeidslister som er 

tilpasset den enkeltes kompetanse, Årsturnus, Mulighet for møter da flere er på jobb samtidig, 

Evaluering, Intensjon med turnusen. 

 

Hvorfor har det vært bra? 
1. Faste team, faste kolleger, tilhørighet, mindre stress, fokus på miljø. 

2. Mer fritid. 

3. Mer frihet til familieliv, helsefremmende, mindre sykdom over tid. 

4. Turnus – bedre uthvilt, forutsigbart, lange vaktlengder. 

5. Tryggere på hverandre, bedre miljø. 

6. Lengden på vakter gir rom for å styre lista, prioritere bedre og observere pasient over tid. 

7. Mer folk. 

8. Godt familieliv smitter over på jobb, sover bedre, økt rekruttering. 

9. Så behov for endring og gjennomført endring, tryggere i jobben og klar for å utføre flere 

oppgaver. 

10. Ledelse 

 

Andre: Mindre belastning med korte netter (A->D), Opplæring kolleger, dokumentasjon, bilhold 

m.m., Mindre overtid ved ikke avviklet matpause, Mulighet for kompetanseheving, 

Mestringsfølelse, Mer motivert for jobb, Mulighet for andre oppgaver etter lunsj når det er 

mindre oppdrag, Skuta var ute av kurs og vi måtte bli bedre, Lettere å planlegge drift, 

Overlappende arbeidstid, Har blitt hørt i forhold til vår hverdag, Håp for bedre kontinuitet for 

brukeren, Teamfølelse. 

 



Hva kunne vært gjort bedre? 

1. Rapport og kommunikasjon mellom vaktene og teamene. 

2. Vaktlengder i forhold til lister, færre forskjellige vaktlengder. 

3. Mer rullering og samarbeid mellom personer og teamene, kontakt med det andre teamet. 

4. Bedre system, rutiner i arbeidshverdagen: primærkontakt, opplæring, følge opp pasient m.m. 

5. Dokumentasjon. 

6. Leder mer tilstede. 

7. Kurs med faglig relevant innhold. 

8. Benytte den enkeltes kompetanse. 

9. Sykepleiedekning. 

10. Oppdaterte prosedyrer og felles rutiner på tvers av team og avdeling. 

 

Andre: Færre personal hos bruker i løpet av vakta, Organisering og planlegging av vakta, 

Arbeidslistene (få kjøring på den), Planlegging av stjernevakter, Benytte «døtid» på lange vakter, 

2. hver helg, Øke små stillinger, Bedre opplæring av nye folk, Lengre vakter på 70 % stilling, Flere 

på helg, Arbeidsmiljø, Eget praktisk bistand-team, Oppdatering av Gerica, Primærkontakter, 

Faglig trygghet, Bedre kontroll på vaktbok og innleie, Fa ut hjelpemidler i tide, Fordeling av tunge 

pasienter, hviletid på langvakter, Fleksibilitet for brukerne f.eks. praktisk bistand ved behov, 

Oppfølging av arbeidstakere med evaluering av arbeidet, Brukerundersøkelser, Sosiale 

aktiviteter, Færre stjernevakter, Jobber mer i eget team. 

 

Hvordan kunne det vært gjort bedre? 

1. Endre vaktkoder og vaktlengder 

2. Like vaktlengder, jobbe mandag etter helg, bedre system for rapport 

3. Opplæring og sjekkliste (avkrysning) for hva en må kunne + dokumentere mer 

4. Planlegging slik at stjernevakter er en del av turnusen, årsturnus 

5. Avsette timer til oppdatering, oppdatere vedtak 

6. Ledelse på mindre møter, være mer tydelig og ha felles rammer 

7. Primærkontaktansvar 

8. Struktur, bedre planlegging av helger: sammensetning vaktlengde og helgefrekvens 

9. Opplæring og system for dette 

10. Felles mal for arbeidslister mellom avdelingene (få med aktiv tid på listene) 

 

Andre: Benytte kompetansen riktig, Trygghet for bruker, Prosedyre for nye brukere, Ansette 

sykepleiere, Fordele frie timer på vaktlengder, Øke til 3. hver eller 4. hver helg for alle, Bruke 

fagarbeider på f.eks. sårstell, Samme vaktlengder gjør det lettere å fordele arbeidsoppgaver, 

Kontinuitet, Arbeidslister tilpasset færrest mulig innom, Bruker i fokus, Rydde lager, Vaske biler, 

Hjelpe hverandre, Gjennomføring av pauser på helg, Færre blande seg inn i oppgaver de ikke har 

noe med, Teambuilding, God kommunikasjon med sykehus og institusjon, Rullere på de tyngste 

oppgavene. 

 

 

 

 



Avdelingslederne 

Evalueringspunkter som ble berørt i ledermøtet 4. september 2018: 

 Tilbakemeldinger fra enkelt ansatte 

o Flere av de som jobber langevakter gir ifølge lederne uttrykk for at det er positivt 

med sammenhengende fri og to vakter i strekk. 

o Flere av de som jobber annenhver helg gir tilbakemelding på at de er frustrert på at 

de som starter på jobb kl. 10 vil ha pause allerede kl. 12. 

o Enkeltansatte med de korteste vaktlengdene opplever ofte at de ikke rekker å jobbe 

listen de blir tildelt.  

 

 Ledelse av omstillingen  

o Hvilken lederkapasitet har det faktisk vært i perioden?  

o Hvor godt kjente lederne modellen når de lagde turnusen? Hvilke valg ble tatt i 

forhold til å fordele stillinger etter kompetanse og stillingsstørrelse mellom vest og 

øst? I og med at stillingsstørrelsene speiler vaktlengdene. Hvilken konsekvens har 

dette hatt på i øst og vest i forhold til å kunne løse oppgavene til enhver tid? 

 

 Kontinuitet i tjeneste  

o Overlapp mellom helg og ukedager 

o Nytt lag på annenhver dag,ingen overlapp mellom lagene 

o Vaktlengder knyttet opp mot stillingsstørrelser  

o Gir turnusen tilstrekkelig daglig, ukentlig kontinuitet? Sjekk vaktlengder, overlapp 

o For driften totalt sett er det vanskelig at det er mange på hver vakt med de korteste 

vaktlengdene. dette er svært ulikt fordelt mellom øst og vest. Øst har fått de fleste av 

de nyopprettede stillingene – mange av disse er 70 %.  

 

 Samarbeidet blant de ansatte på vakt:  

o lederne opplever at ansatte gjør om på lister og at dette kan få konsekvenser for 

overtid m.m. som det får konsekvenser de ikke ser der og da – men som får følger for 

den totale oppgaveløsningen.  

o Her er det rom for forbedring ifølge lederne.  

o Personalet følger ikke alltid planen for pauseavvikling. Dette skaper frustrasjon 

spesielt hos de som jobber tradisjonelle vaktlengder.  

 

 Administrasjon  

o Listeskrivning – krevende pga. mange vaktlengder og at det varierer fra dag til dag 

fordelingen av antallet av de ulike vaktlengdene. De som setter opp vaktlistene må 

skreddersy hver dag.  

o Fremdeles er flere av stillingene ubesatt. Dette har preget hele perioden og har gjort 

at en ikke har fått erfare forventede effekter i modellen. I april var 26 stillinger 

ubesatt. Nå er det vel noen få som ikke er besatt. De er godt i gang med 

rekrutteringsprosessen til de siste stillingene.  

o De ledige stillingene har ført til mye administrasjon rundt innleie.  



o Det oppleves krevende å holde oversikt over bruk av den årlige ekstratiden inntil RS 

klarer å sikre nødvendig oversikt. Lederne skal oversende status på antall frie timer 

og hvor mange av de som allerede er avviklet til Audun innen? 

 

 Opplæring (antall vakter) 

o De ansatte er på arbeid bare to – tre vakter etter hverandre. Dette oppleves for 

lederne å gjøre det krevende å lære folk opp.  

 

 RS understøtter ikke fullt ut alle elementene i modellen (oversikt over frie timer) 

o Prosedyre for friuke – kan tyde på at dette praktiseres litt ulikt  

o Har vi tilstrekkelig oversikt over årlig ekstratiden?  

 

 Hvilke økonomiske utslag gir modellen? Hvordan slår dette inn i regnskapet? 

o den reduserte ukentlig arbeidstiden 

o de ekstra friukene  

o den årlige ekstratiden (frie timene)  

o andre elementer en bør se på? 

 

MBM Avtaleverk 8. oktober 2018 

Hva fungerer bra? 
1. Arbeidstiden for de fleste, mer fritid og hvile 

2. Flere har økt stillingsstørrelse, flere er ansatt, mindre administrasjon og mer orden 

3. Positivt at lokale tillitsvalgte er benyttet i prosessen 

4. Mer optimistiske tilbakemeldinger fra ansatte, mer folk, mer orden 

5. Partssamarbeidet har fungert godt 

6. Lange vakter 4. hver helg 

7. Drøftinger – det har vært mange arenaer for innspill 

8. Modige fordi vi utfordrer dagens praksis 

9. Tillit i samarbeidet 

10. Lederstruktur 

11. Teamorganisering, trygghet for ansatte og brukere 

12. Respekt for prosessen 

13. Tidsavgrenset prosjekt med evalueringer 

14. Flest mulig timer i årsturnus, øker forutsigbarhet 

15. Forankring oppover til rådmann og kommunalsjefer 

16. Gode dagsmøter i prosessen med rom for innspill 

17. MBM Avtaleverk var etablert og i aktiv bruk 

18. Bedre oversikt over arbeidsdagen som helhet 

19. Støtte fra KS 

Hva bør bli bedre? 

1. Ett sted i ESA hvor alt med prosessen skulle vært 

2. Enhetsledergruppa koblet tettere på, opplevelse av hemmelig prosess og lite informasjon 

3. Forankring til flere interessenter av bakgrunn for beslutninger, beslutninger og refleksjoner 

gjort i prosessen 



4. Planlegge for det uforutsigbare (sommeren ga flere uheldige episoder – bedre 

sikkerhetsnett), pilot var for stor og gjør det vanskelig å gå tilbake 

5. Lokale tillitsvalgte ser ikke overordnede prinsipper 

6. Rapporttid – forskjellige start og slutt på vaktlengder, samarbeid mellom teamene 

7. Skjevfordeling av arbeidsoppgavene på arbeidslister – burde MBM komme med føringer på 

løsning?  

8. Forankring av lokal ledelse – utskifting av nye/mange ledere i perioden, Distansering av lokal 

ledelse. 

9. Kommunikasjonsplan på plass – hvem få hvilken info, når og på hvilke arenaer 

10. Tydeligere på at dette er en dynamisk prosess hvor en utvikler innsikt over tid – vet ikke alle 

svarene til enhver tid 

11. Burde hentet erfaringer fra andre interne enheter 

12. Frie timer og avvikling av disse, avregningsperiode og klarere struktur 

13. Litt uklart hva som kunne drøftes lokalt og hva som skulle overordnet 

14. Lang med lange vakter for de med dårlig helse 

15. Noen pasienter sent opp pga. forskjellig oppmøte- og sluttid 

16. Tillit til lokale prosesser fra sentralt fagforenings hold  

17. Spent på hvordan en kan innfri forventninger når en nå skal brette arbeidet ut i resten av 

organisasjonen 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Administrasjonsutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4925-1   Arkiv: 000 &00  

 

 

Justerte retningslinjer for erkjentlighet / gaver til ansatte  
 

Forslag til vedtak: 

Administrasjonsutvalget vedtar de endrede retningslinjene for erkjentlighet/gaver.  

 

 

  

Innledning  

Arbeidsgiver har i lang tid hatt retningslinjer for hva som gis av gaver til ansatte ved fylte 50, 

60 og 70 år, hva som gis ved 25 og 40 års tjeneste og hva som gis ved pensjonering.  

 

Det vises til Skatteloven § 5 – 1 hvor untak for skatt på gaver er hjemlet.  

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidsgiver har sett behov for å endre retningslinjene for hva som gis av erkjentlighet/gaver til 

ansatte i tråd med reglene i Skatteloven.  

 

Ringerike kommune har gitt både gave og gavekort ved pensjonering, dette er en ordning som 

er utover det arbeidsgiver har anledning til å gi skattefritt til ansatte. Det er i forbindelse med 

25 års tjeneste at det er mulighet til å gi høyere verdi og gave (ikke ved pensjonering) og det er 

ønskelig å endre dagens ordning i tråd med dette.  

 

Dagens ordning:   Forslag til ny ordning: 

Fylt 50 år:  Blomst     Blomst   

Fylt 60 år:  Gavekort 1200 kr   Gavekort 1200 kr 

Fylt 70 år:  Gavekort 1500 kr   Gavekort 1500 kr 

25 års tjeneste: Gavekort 3000 kr   Gavekort 3000 kr + gave * 

40 års tjeneste:  Gavekort 5000 kr   Gavekort 4500 kr  

Pensjonering:   Gavekort 3000kr + gave  Gavekort 3000 kr  
* Gave ved 25 års tjeneste vil være et valg mellom to alternativer som har tilnærmet samme verdi.  

 

 

Ny ordning foreslås innført fra 1.1.2019. 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Rådmannen ønsker at Ringerike kommune følger reglene i Skatteloven når det gjelder 

erkjentlighet/gave til de ansatte og mener derfor det er nødvendig å endre dagens praksis.  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Administrasjonsutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4926-1   Arkiv: 031 &34  

 

 

Evaluering lederstruktur  
 

Forslag til vedtak: 

Administrasjonsutvalget tar status evaluering av lederstrukturen til orientering.  

 

 

  

Innledning bakgrunn 

Ny lederstruktur ble innført i alle sektorer høsten 2015. Det ble etablert lederteam bestående av 

enhetsleder og avdelingsleder på de fleste enheter.  Det er gjennomført lederutviklingsprogram 

for perioden 2016 til 2018 i regi av KS konsulent. Det arbeides med å etablere et nytt 

lederutviklingsprogram for perioden 2019 til 2020, dette vil i stor grad drives med egne interne 

ressurser. 

 

Beskrivelse av saken 

Ved etablering av ny lederstruktur var det enighet om at ordningen skulle evalueres og at det 

skulle gjennomføres etter lederutviklingsprogrammet.  

 

Det er HR avdelingen, med bistand fra noen hovedtillitsvalgte, som har utarbeidet en plan for 

hvordan evalueringen skulle gjennomføres. Det er sendt ut spørreskjema til alle enhetsledere, 

avdelingsledere, plasstillitsvalgte og lokale verneombud på alle enheter. I tillegg er det 

gjennomført 10 gruppeintervjuer innenfor sektorene. Gruppeintervjuene er gjennomført per 

sektor med en gruppe for ledere og en gruppe med tillitsvalgte og verneombud. I helse og 

omsorgssektoren ble det valgt å kjøre to grupper for ledere og to grupper med tillitsvalgte og 

verneombud. 

 

Det vil bli utarbeidet en rapport basert på spørreundersøkelsen og intervjuene som vil bli brukt 

i det videre arbeid. Rapporten vil foreligge i løpet av desember 2018 og det vil derfor bli en 

muntlig oppsummering av resultatene i møtet. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med at evalueringen er gjennomført. Resultatene av evalueringen vil bli 

behandlet i rådmannens ledergruppe og vil være grunnlag for en vurdering av om det er behov 

for justeringer i dagens lederstruktur.  



- 

 

Ledelse er et satsningsområde i kommunens arbeidsgiverpolitkk, det er derfor viktig at det er 

gode lederstrukturer i alle enheter.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Administrasjonsutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4927-1   Arkiv: 000  

Møteplan 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Administrasjonsutvalget vedtar møteplan og tema/årshjul for 2019. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Møteplanen for 2019 inneholder også forslag til temaer som er relatert til kommunens 

arbeidsgiverpolitikk. 

 

Forslag til møteplan 2019: 

 

Onsdag 23.01.19  kl 1400 – 1600 Tema: Ledelse 

Onsdag 27.03.19 kl 1400 – 1600 Tema: Kompetanse 

Onsdag 22.05.19 kl 1400 – 1600 Tema: Kommunikasjon 

Onsdag 28.08.19 kl 1400 – 1600 Tema: Tenke Nytt 

Onsdag 27.11.19 kl 1400 – 1600 Tema: Arbeidsmiljø 

 

Møteplanen er satt opp etter møteplan for de øvrige politiske møtene, men det tas forbehold 

om at det kan komme endringer. Bytte av tema kan også forekomme.  

 

 Ringerike kommune, 20.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 

 

 

 



- 
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